
18                                                                                                         

Ганна Басава
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

РОЛЯ СРОДКАЎ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ  
Ў ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ГЛАБАЛІЗАЦЫІ І ЗАХАВАННІ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ САМАБЫТНАСЦІ
Культурныя адрозненні паміж людзьмі вызначаюцца іх самабыт-

нымі гістарычнымі каранямі, а глабальная культурная сістэма толькі 
садзейнічае выяўленню адрозненняў і падабенства, што дазваляе 
пазнаць свет ва ўсёй яго разнастайнасці, прызнаць і зразумець куль-
турныя асаблівасці адно аднаго ў сусветнай супольнасці. Новая гла-
бальная агульнасць сутыкаецца з такімі  з’явамі, як няроўнасць стар-
тавых магчымасцяў, фундаментальныя адрозненні ў культуры і ладзе 
жыцця народаў Захаду і Усходу, Поўначы і Поўдня, знікненне мно-
ства традыцый, звычаяў, стыляў паводзін, праблема прызнання іншай 
культуры і г. д. Гэтыя супярэчнасці, якія часам набываюць харак-
тар канфліктнасці, абумоўлены пэўнымі прычынамі. З аднаго боку, 
макракамунікацыя ў грамадстве заўсёды накіравана на абмен ідэямі, 
інфармацыяй, каштоўнасцямі, на сацыялізацыю, інтэграцыю культур.  
З другога боку, з’явіліся моманты, якія змяняюць дынаміку культуры  
ў самых глыбінных яе асновах:

– беспрэцэдэнтная па маштабах магчымасць аб’яднання масавых 
аўдыторый дзякуючы прымяненню новых тэхналогій – ад ратацыйнай 
прэсы, кіно і радыё да інтэрнэту;

– урбанізацыя і індустрыялізацыя, якія прыводзяць да таго, што гра-
мадства становіцца мабільным, нестабільным, без каранёў, адчужаным 
і, значыць, лёгка маніпулюемым праз каналы масавых камунікацый.

Міжкультурныя зносіны індывідаў шмат у чым вызначаюцца сацы-
яльным кантэкстам, ідэалагічным і эканамічным становішчам дзяржаў, 
лагічнасцю іх палітычнага кіравання. Грамадства нават унутры этнічнай 
цэласнасці, нават у асяроддзі людзей, якія гавораць на адной мове, 
полікультурнае, і дэмаркацыя культур можа праходзіць па розных кры-
тэрыях, не толькі этнічных, але і ўзроставых, гендарных, статусных, 
прафесійных, карпаратыўных, каштоўнасных і інш.

У апошні час у кантэксце глабальных працэсаў назіраецца 
збліжэнне нацыянальных культур і каштоўнасцяў, умацаванне культур-
ных, камунікацыйных, цывілізацыйных сувязяў, а дасягненні навукі 
і мастацтва, новыя формы сацыяльнай і палітычнай дзейнасці хутка 
распаўсюджваюцца і засвойваюцца ў сучасным свеце, утвараючы яго 
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цэласнасць. Галоўная небяспека глабалізацыі хаваецца ва ўніфікацыі 
культур. Працэс глабалізацыі культуры зводзіцца да спажывання адна-
го і таго ж культурнага прадукта ў сусветным маштабе. Прычынай гэ-
тага з’яўляецца стыхійнае, некантралюемае запазычванне культурных 
каштоўнасцяў. Распаўсюджванне аднолькавых культурных узораў, ад-
крытасць межаў для культурнага ўплыву і культурных зносін прымусілі 
вучоных звярнуць увагу на ролю міжкультурнай камунікацыі ў працэ-
се глабалізацыі сучаснага свету. З аднаго боку, працэсы глабалізацыі ў 
культуры дазваляюць народам больш камунікаваць паміж сабой і пазна-
ваць адно аднаго, што садзейнічае іх збліжэнню. З другога боку, праз-
мерна актыўныя зносіны і запазычванне небяспечнае стратай культур-
най аўтаноміі. 

Разам з тым усё гэта не азначае ўніфікацыі культурных норм, 
спосабаў успрымання і ўсведамлення свету, генатыпаў, сістэм, трады-
цый. Любы этнас, дзяржава, грамадства павінны ўспрымаць і перай-
маць з глабальнай сістэмы агульнакультурных сувязяў і ўзаемадзеянняў 
тое, што адпавядае іх традыцыям, менталітэту, псіхалагічнаму складу. 
Значную ролю ў гэтых працэсах адыгрываюць СМІ, якія робяць маг-
чымым абмен культурнымі ўзорамі ў значных маштабах. СМІ ствара-
юць аснову для фарміравання такіх культурных утварэнняў, як канты- 
нентальныя, нацыянальныя, рэгіянальныя, сацыяльна-дэмаграфічныя. 
Яны адыгрываюць у гэтых працэсах першаступенную ролю з прычыны 
характару працы занятых у гэтай сферы людзей. Па-першае, інфармацыя 
і ўвесь корпус тэхналагічных навацый, што забяспечваюць яе функцы-
янаванне ў соцыуме, непасрэдна вызначаюць змястоўны і фармальны 
бакі прафесійнай журналісцкай дзейнасці. Па-другое, існуе надзвычай 
дынамічны, які мае тэндэнцыю да экспаненцыяльнага росту, накірунак 
трансфармацыі ўсёй сістэмы СМІ. Сучаснае грамадства ўступае ў но-
вую фазу інфармацыйнага развіцця ў абставінах узмоцненага ўплыву 
інфармацыі на прагрэс чалавецтва, хуткасць яе атрымання, аб’ём і якасць 
якой становяцца фактарам устойлівага і эфектыўнага функцыянавання 
сацыяльна-эканамічных сістэм. З’яўленне новых каналаў сувязі забя-
спечвае грамадству ў цэлым і кожнаму асобнаму індывіду ў прыватнасці 
доступ да глабальнага тэлебачання, радыёвяшчання, да сусветнай сеткі 
газет, часопісаў, інфармацыйных агенцтваў. Сёння пры вялікай значнасці 
кожнай з сістэм СМІ ўсе яны ўзаемадзейнічаюць, аб’ядноўваюцца і дзя-
куючы гэтаму ствараюць для сябе новыя магчымасці ў распаўсюджванні 
інфармацыі. Такая сітуацыя аб’ектыўна стымулюе актыўны творчы 
пошук новых накірункаў у аналізе сацыякультурных змен, што дасле-
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дуюць і інтэрпрэтуюць яго фактары і ствараюць новыя тэарэтычныя 
мадэлі міжкультурнай камунікацыі.

Аднак развіццё розных форм міжкультурных кантактаў апярэджвае 
развіццё навыкаў камунікацыі паміж прадстаўнікамі розных культур і 
гістарычна сфарміраваных культурных мадэляў. Глабальныя змены ў 
палітыцы, эканоміцы і культуры суправаджаюцца таксама раз’яднаннем 
культур і народаў, выклікаюць у некаторых нацый імкненне да куль-
турнага самасцвярджэння і жадання захаваць уласныя культурныя 
каштоўнасці. У выніку мы з’яўляемся сведкамі шматлікіх этнарэлі-
гійных канфліктаў, росту нацыяналістычных настрояў, рэгіянальных 
фундаменталісцкіх рухаў і інш. У гэтых супярэчлівых умовах узнікае 
неабходнасць больш грунтоўнага даследавання ўсіх гэтых працэсаў 
у кантэксце ўзаемадзеяння і ўзаемаўплыву культур – міжкультурнай 
камунікацыі, якая выступае важным фактарам рэгуляцыі як унутрана-
га жыцця, так і ўзаемаадносін паміж краінамі. На падставе газетнага 
дыскурсу можна выпрацоўваць навыкі міжкультурнай камунікацыі, якія 
даюць чалавеку магчымасць правільна арыентавацца ў адзінай культур-
най прасторы, што характарызуецца ўзаемадзеяннем лакальных куль-
тур з глабальнай. У гэтым кантэксце міжкультурная камунікацыя раз-
глядаецца як вербальна апасродкаваная дзейнасць, якая прадугледжвае 
ўзаемадзеянне камунікантаў, што належаць да розных культур і вало-
даюць рознымі ўзроўнямі прафесійнай кампетэнцыі [2, с. 20]. Дыскурс 
медыятэкстаў на адпаведную тэматыку – гэта дынамічная кагнітыўна-
камунікатыўная з’ява, працэс і вынік маўленчай камунікацыі ў друкава-
ных СМІ [1]. Ён з’яўляецца своеасаблівым «вербальным пасярэднікам» 
паміж адрасантам і адрасатам, а таксама паміж падзеямі і кагнітыўнай 
карцінай свету рэцыпіента. У гэтым сэнсе выключная роля належыць 
грамадска-палітычным выданням, у прыватнасці газеце «Звязда», 
якая дае адпаведны эмпірычны матэрыял для падобных назіранняў. 
Гэта прыклады тэкстаў, якія адлюстроўваюць як агульначалавечыя 
каштоўнасці і вартасці (Трэба часцей казаць родным, што мы іх любім 
(Звязда. 17 чэрв. 2017. №114); Усмешка – пацалунак душы; На танку 
Перамогі – нашчадак пераможцы (Звязда. 17 чэрв. 2017. №114); Бліжэй 
да прыроды (Звязда. 7 чэрв. 2017. №106); Дзе ёсць памяць, там будзе і 
жыццё (Звязда. 30 чэрв. 2017. № 123), так і агульнакультурныя сувязі 
і ўзаемадзеянні ў розных галінах і сферах чалавечай дзейнасці паміж 
краінамі і людзьмі (Галасісты чмель і «Натхненне» на міжнародным 
узроўні; Дуга, якая аб’ядноўвае народы і культуры; Прынады «краіны 
ківі»; Турыстаў сустрэнуць званы (Звязда. 17 чэрв. 2017. №114); Шу-
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каем ключ ад дзвярэй у Еўропу; Месца Беларусі ў канцэпцыі 4.0 (Звяз-
да. 2 чэрв. 2017. №103); Садружнасць ініцыятыў; Убачым сапернікаў 
і знойдзем партнёраў; Форум рэгіёнаў – новы імпульс да партнёрства; 
Сусветны ўзровень (Выстаўка інавацыйных дасягненняў у Маскве пра-
дэманстравала канкурэнтаздольнасць беларускай і рускай прадукцыі) 
(Звязда. 30 чэрв. 2017. №123); Ад Калінінграда да Барнаула (Ці бываюць 
перашкоды ў рэгіянальных стасунках) (Звязда. 7 чэрв. 2017. №106); Го-
рад сяброўства, горад міру! (Бабруйск адзначае 630-ы дзень нараджэн-
ня і прымае гасцей міжнароднага фестывалю «Вянок дружбы») (Звяз-
да. 30 чэрв. 2017. №123) і тое, што адпавядае традыцыям, менталітэту, 
псіхалагічнаму складу народа (А ў небе луналі буслы; Сукенкі з паперы 
і саломы; Чаго не хапае тыдню беларускай кухні (Звязда. 17 чэрв. 2017. 
№114); Дзеўкі ў луг пайшлі, сто рублёў знайшлі; Кукавала зязюля (Звяз-
да. 2 чэрв. 2017. №103); Над ракой Палатой; Касач барадаты ў чэрвені 
ў самым росквіце сіл! (Звязда. 21 чэрв. 2017. №116) і інш.

Фарміраванне навыкаў міжкультурнай камунікацыі на прыкладах 
газетнага дыскурсу дазваляе індывіду знайсці ў іншай культуры не 
тое, што адрознівае прадстаўнікоў розных культур, але найперш тое, 
што іх збліжае і аб’ядноўвае. Гэта магчыма толькі ў тым выпадку, калі 
камуніканты навучацца інтэрпрэтаваць усё, што адбываецца ў працэ-
се міжкультурнай камунікацыі з пазіцыі іншай культуры, суадносіць 
наяўныя стэрэатыпы з асабістым вопытам і рабіць адпаведныя высно-
вы, асэнсоўваць чужую рэальнасць шляхам перагляду сваіх уяўленняў 
і поглядаў праз іншыя культуры. І ў гэтым працэсе вялікае значэнне на-
лежыць сродкам масавай інфармацыі.
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